
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 20. april 2021 kl. 13.30-14.30 
Sted SKYPE 

 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  
Fra kommunene:     
Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess f Lise Wangberg Storhaug V 
Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund V Lasse Henriksen f 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen f Barbro Kvaal V 
Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V Sarah Frandsen Gran f 
Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Jens Espeland V 
Fastlege Benny Adelved V Jens Lind-Larsen V 
Fra sykehuset:     
SØ Helge Stene-Johansen f   
SØ Jon Birger Haug V Gro Bøhler f 
SØ Odd Petter Nilsen (ref.) V Martin Steinbakk V 
SØ Anne-Kathrine Palacios f   
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Sak 77-21 Status fra virksomhetene  
• Moss: Smittetall 177/100’/14. – 4,9 % av de som testet var pos. Ukjent smittevei 18 %. Det betyr 

at Moss er på risikonivå 3. 
• Sarpsborg: 342/100*/14 – stor forbedring. Ukjent smittevei 10 %. 1715 testet-> 5,1 % pos./ 81 

personer 
Rolig i Rakkestad- 3 i isolasjon, noen få i karantene.  Smittetall 109/100’/14. 

• Fredrikstad: smittetall 298/100’14. Testet 1800 sist uke. 91 var positive – det var stor nedgang. 
Ukjent smittevei 6 %. Lite smitte i skoler og barnehager. Fått karantenehotell i Fredrikstad – 
driftes av Sarpsborg – Fredrikstad har ansvar for TISK og nødvendig helsehjelp. Det er behov for å 
samarbeide med Senter for laboratoriemedisin om samme-dags-svar på de som testes på 
morgenen. Altså slik som Sarpsborg hat på Grålum. 

• Halden: Stabilt smittetall - 191/100’/14 – lavere siste uka. 3,7 % av de testede er pos. Ukjent 
smittevei 12 %. Det går i riktig retning. Noe lavere testtall, 703 tester forrige uke.  

• Indre Østfold: Smittetall 283/100’/14. Testet 1220 – 43 pos. Smitte på barneskoler. Ingen store 
klynger. Få med ukjent smittevei. 
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• Fastleger: Intet spesielt. Mange spørsmål om testing for reise. 
• Sykehuset Østfold: 11 innlagte pasienter med Covid19. 2 er på intensiv og 1 på overvåking. 

Vaksinert i overkant av 5000 ansatte. God kapasitet mht. sengeplasser. 
 
Sak 78-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse 
9216 prøver analysert sist uke – antall positive prøver var 333 = 3.6 %. Betydelig nedgang. 
Gjennomsnittlig svartid på grønt nivå. God kapasitet. 

Det samarbeides med Sarpsborg om en prosedyre for å kunne analysere og gi svar samme dag (eller 
senest neste morgen) som test på karantenehotell er tatt (dvs. 7. dag for å komme ut av karantene). 
Det kan være vanskelig med samme-dags-svar på helg/røde dager (da vil svaret være klart tidlig 
neste moren), men det skal kunne fungere på hverdager med nåværende belastning/smittetrykk. 
 

Sak 79-21 Status grenseovergangene 
Svinesund: Testet 2339 – 12 positive 
Aremark: Testet 96 – ingen positive 
Ørje: Testet 1606 personer – 8 positive 
 
Sak 80-21 Ukentlig testing ved vgs.  
En oppfølging fra forrige møte Sak 81 -21 Jevnlig testing ved skoler  

Til orientering: Det er hentet metode fra Molde som har gjort en pilot. Det planlegges å 
implementere denne metoden i Moss kommune og på Senter for laboratoriemedisin. Viktig for Moss 
å komme i gang med dette raskt for bl.a. å komme fra rødt til gult nivå i skolen. Det er ønskelig med 
oppstart i månedsskiftet april/mai, men det mange ting som må avklares før dette iverksettes. Moss 
blir i så fall kommune nr. 2 i landet. Skolene er positive til dette. Ukentlig testing kan finne over 
halvparten av smittetilfellene man ellers ikke ville funnet. 
Det er også stor interesse fra FHI og media for denne ordningen. 
 
Fredrikstad melder at det her startet testing på høyskolen denne uka. HiØ tester selv, utstyr (antigen 
hurtigtest) er levert fra kommunen. 
  
  
Sak 81-21 Testing for utenlandsreise 
(innmeldt fra Halden)  
Bakgrunn: I Halden ønsker vi å kunne tilby hurtigtest – covid 19 til våre innbyggere.  

Halden som kommune ønsker å legger til rette for at personer som skal ut av landet i formål som lov 
og forskrift defineres som en nødvendig og akseptert reise, får mulighet til å gjennomføre dette.  
Vi vil gjerne kunne gi et godt tilbud til våre innbyggere og bistå i en ellers vanskelig tid.  
 
Tilbudet planlegges slik for de personene som må ta en nødvendig reise til land som godtar hurtigtest 
(bl.a. Sverige) 

• Det skal benyttes hurtigtest - det belaster dermed ikke Senter for laboratoriemedisin eller 
HELFO 

• Vi setter opp fast telefontid for å bestille disse typer tester.  



 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 20/00060 
• Vi setter av faste tidspunkt for gjennomføring av testing til våre innbyggere, som ikke 

omhandler mistanke om smitte. Disse tidene inndras ved smitteutbrudd/ høy aktivitet på 
testsenteret.  

• Vi tar betalt, kr. 500,- pr. test.  
• Ordningen gjelder kun for kommunens innbyggere 
 

Det er ønskelig at de andre kommunene diskuterer muligheten for å igangsette et slikt tilbud. Saken 
kan tas opp i neste Pandemiråd. Det hadde vært bra om kommunene i Helsefellesskapet Østfold gikk 
mest mulig i takt. 

 

Sak 82-21 Orienteringssak - Ekstraordinært møte 13.4 for drøfting av kapasitet og 
samarbeid KAD-SØ vedrørende covid-19-pasienter 

Se kort referat fra møtet her 

Eventuelt: 
• Spørsmål fra SØ: Mange er vaksinert på sykehuset, men det gjenstår en del. Har kommunene 

ekstra vaksiner som kan brukes til vaksinasjon av disse?  
Svar: Det har ikke kommunene. De mangler selv vaksiner og i tillegg har FHI gitt beskjed om 
ikke å vaksinere de som er tilknyttet / har avtale med HSØ. Det er derfor ikke aktuelt. 

• Til orientering:  
o Vaksinelister med informasjon om ansatte som er vaksinert på sykehuset er nå sendt 

til alle kommuner.  
o Brev til statsforvalter om testing av grensependlere med gjennomgått covid-19, som 

ble diskutert forrige Pandemiråd. Jon Birger har laget utkast og Kjersti gjennomgår nå 
utkastet før oversendelse til statsforvalter.  

 
 
Neste møte: 27. april kl. 13:30. 
 
Odd Petter  
 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/samhandling/helsefellesskapet#fagutvalg-for-kommunale-akutt-dognplasser-kad
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